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उरे्जच ेबेट 



डेन्माकक  देशातील साांश बेट हे 
तसे सर्कसाधारण ठिकाण होते. ततथे 
राहाणारे लोकही सर्कसामान्य होते. 
फक्त एक गोष्ट साांशला इतर 
ठिकाणाांपेक्षा र्ेगळी िरर्त होती, 
ततथे र्ाहाणारे र्ेगर्ान र्ारे.   

मग या बेटार्रील सर्कसामान्य 
लोकाांनी काही असाधारण करण्याचा 
तनणकय घेतला. त्यासािी त्याांनी मदत 
घेतली, पर्न उरे्जची! त्याांनी आपले 
काबकन उत्सर्जकन कमी केले आणण त े
उर्जाक तनर्मकतीबाबतीत र्जर्ळर्जर्ळ 
स्र्यांपूणक बनले.  

या स्फूतीदायक गोष्टीतून हा 
पुरार्ाच र्मळतो की मोिा वर्चार 
आणण किोर मेहनत करून कुणीही 
उर्जाक सांर्धकनात मोिी झपे घेऊ 
शकतो. साांश बेटाच्या लोकाांनी 
र्ाऱ्याचा उपयोग करून आपले र्जगच 
बदलून टाकले.  



उरे्जचे बेट 
मरािी अनुर्ाद: सुशील मेन्सन 



उर्जेच्या बेटार्र तुमचां स्र्ागत! आमच्या या बेटाचां खरां नार् आहे, 
साांश, पण आम्हाला याला उरे्जचां बेट म्हणायला र्जास्त आर्डतां.  

साांशमध्ये सर्कत्र शेतांच शेतां होती. शेतकरी गायीगुरां पाळत आणण बटाटे, मटार, स्रॉबेरी याांची 
वपकां  घेत.  

साांशमध्ये एक बांदरही आहे. ततथे र्जहार्जां आणण मासेमारीच्या नौका येतात.  

आमच ेहे छोटांसां बेट अर्लकड ेफारच प्रर्सद्धीस आलांय. र्जगभरातून सांशोधक 
आमचां काम बघायला आणण आमच्याशी गप्पा मारायला आमच्या बेटार्र 

येतायत. पण हे सगळां कसां घडलां? ती एक मर्जेशीर गोष्ट आहे.  

चला, तनघूया!                                              आपल्या टोप्या साांभाळा!               

काही काळापूर्ी डेन्माकक च्या मध्यभागात र्सलेल्या या 
साधारणशा बेटार्र अततशय सामान्य लोक राहात. तुमच्या 

गार्ापेक्षा आमचां साांश बेट काही आगळेर्ेगळां नव्हतां, आर्जसुद्धा 
नाही.  



आमचां बेट डने्माकक च्या मध्यभागात आहे.  

त ेसमुद्रामध्ये आहे.  

त्यामुळेच आमच्या बेटार्र कायम र्ेगर्ान र्ारे र्ाहात असतात!  
अरे माझी टोपी! 

उन्हाळ्यात आम्ही समुद्रककनारी मर्जामस्ती करतो.  

ठहर्ाळ्यात आम्ही घरात खेळतो.  

आमच्या गार्ात एक शाळा आहे. मुलां फुटबॉल खेळतात आणण मोिी 
माणसां ककराणा सामानाच्या दकुानात र्जातात. इथे र्ेगर्ान र्ारे सोडले 

तर बाकी सगळां सामान्य असतां.  



आम्ही सर्कसामान्य लोकाांसारखांच उर्जेचा र्ापर करायचो.  

ठहर्ाळ्यात काळोख्या रात्री 
आम्ही सगळे ठदर्े सुरू 

िेर्ायचो.  

थांडीत ऊब र्मळार्ी म्हणून 
आम्ही हीटर सुरू िेर्ायचो.  

आम्ही गरम पाणी 
र्ापरायचो, गरर्ज 

नसताना.  

आम्ही टँकर, र्जहार्जां आणण 
रकमधून तले आणायचो.  

हे तले आम्ही आमच्या 
गाडयाांमध्ये भरायचो.  

आमच्या घराला ऊबदार 
िेर्णाऱ्या हीटीांग यांत्रातही 

टाकायचो.   

आमच्या बेटार्र मुख्य भूमीर्रून समुद्राखालून टाकलेल्या 
ताराांद्वारे र्ीर्ज पोहोचली.  

काही र्र्ाांपूर्ी आमच्यापैकी बहुतेकाांना हे माहीत नव्हतां 
की आमची उर्जाक येत ेकुिून, ती बनत ेकशी. मग 
आमच्या बेटाने एक असामान्य स्पधाक जर्जांकली. 

डेन्माकक च्या पयाकर्रण आणण उर्जाक मांत्रालयाने पारांपररक 
इांधन आणण उर्जाक याांत स्र्यांपूणक होण्याकररता आदशक 

अशा साांश बेटाची तनर्ड केली.  

सोरेन हमकनसेन नार्ाच्या एका र्शक्षकाला 
उर्जाक स्र्यांपूणकता प्रकल्पाचा प्रमुख म्हणून 
तनर्डण्यात आलां. त ेएक सर्कसाधारण 

मनुष्य होत.े  
 

पारांपररक उर्जाक आणण उर्जाक 
स्र्यांपूणकता 

साांशला पेरोर्लयम, कोळसा 
आणण नैसर्गकक र्ायूतून उर्जाक र्मळत 
असे. या उर्जाक स्रोताांना र्जीर्ाश्म 
इांधन म्हणून ओळखतात. हे इांधन 
बाहेरून साांश बेटार्र आणत.  

समुद्राखालून टाकलेल्या 
र्ीर्जर्ाहक ताराांतून साांशला र्ीर्ज 
पोहोचली. ही र्ीर्ज मुख्य भूमीर्र 
र्ीर्ज स्टेशनाांमध्ये र्जीर्ाश्म इांधन 
र्जाळून बनर्ली र्जात अस.े  

र्जीर्ाश्म इांधन मतृ 
रोपटयाांपासून र्मळत.े शैर्ाल आणण 
अन्य र्जीर् दलदलीत र्ा समुद्राच्या 
तळाशी दबले र्जाऊन हळूहळू 
कुर्जतात. काबकनी पदाथक कुर्जून 
र्जीर्ाश्म इांधन बनायला लाखो र्र् े
लागतात. र्जमीन खणून र्ा 
पाईपमधून त ेर्जर्मनीर्र आणतात. 
र्जीर्ाश्म इांधनास उर्जेचा पारांपररक 
स्रोत म्हणतात. कारण आपण ज्या 
र्ेगाने इांधन र्ापरतोय त्याच र्ेगाने 
पथृ्र्ी नरे् इांधन बनरू् शकत नाही. 
एक ठदर्स पथृ्र्ीर्रील सर्क इांधऩ 
आपण र्ापरून सांपलेले असेल.  

पथृ्र्ीर्रील बरीचशी ठिकाणे 
उर्जेच्या पारांपररक स्रोताांर्र अर्लांबनू 
आहेत. साांश बटेाांर्र परेोर्लयम, 
कोळसा आणण नैसर्गकक र्ायुची 
गरर्ज समाप्त करणे हेच सोरेन 
हमकनसेनचे ध्येय होते. बटेार्रील 
रठहर्ासी बेटार्रच नूतनीकरणक्षम 
उर्जाक बनर् ूशकले तरच त ेउर्जेबाबत 
स्र्यांपूणक बनू शकले असते.  



सोरेन एका बँडमध्ये र्गटार र्ार्जर्त. पण त्याांच्या आर्डीचा वर्र्य होता, 
पयाकर्रणाचा अभ्यास. उर्जाक स्र्यांपूणकतबेाबत त ेबरेच उत्साही असत. “मुलाांनो मला 
अशा काही पद्धती साांगा ज्याांनी आपण स्र्त:च उर्जाक बनर्ू शकतो, इथेच आपल्या 

साांश बेटार्र?” 

सूयाकची उष्णता 
पकडून! 

कारऐर्र्जी सायकल  
चालर्ून! 

वपकाांमधले तले 
र्ापरून. 

चारा आणण 
लाकडां र्जाळून! 

नूतनीकरणक्षम उर्जाक 
नूतनीकरणक्षम उर्जाक न 

सांपणाऱ्या स्रोताांपासून 
र्मळत.े या उर्जेचा र्ापर 
पुन्हा पुन्हा करता येतो. 
उदाहरणाथक, पर्न उर्जाक. 
हर्ा कायम र्ाहात असते. 
ततची उर्जाक र्मळर्ण्यासािी 
पर्न चक्कीची तनर्मकती 
केली गेली.  

नद्या बारमाही र्ाहातात. 
त्यामुळे नदीसुद्धा 
नूतनीकरणक्षम उर्जाकस्रोत 
आहे. लोक हर्जारो 
र्र्ाांपासून धरण, 
पाणचक्क्या आणण 
र्जलशक्तीच ेइतर स्रोत 
र्ापरत आहेत.  

सूयाकचा प्रकाशदेखील 
सौरउर्जेत रुपाांतरीत करता 
येतो. तहेी नूतनीकरणक्षम 
उर्जेच ेउदाहरण आहे. रोपटी 
आणण झाडेही पुन्हा 
उगर्तात. त्याांच्यापासून 
र्जैर्इांधन बनर्ता येत.े  

कचरा र्जाळून आणण 
मानर्ी वर्षे्ठपासून उर्जाक 
कशी र्मळर्ता येईल, 
यार्रही सांशोधन सुरू आहे.  



पारांपररक उर्जेच्या समस्या 
कोळसा, तेल आणण 

नैसर्गकक र्ायू हे उर्जेचे वर्लक्षण 
स्रोत आहेत. कार, प्लास्टीक 
आणण र्ीर्ज अशा गोष्टीांनी 
भरलेल्या आधुतनक र्जगाची 
र्जडणघडण करण्यात या 
स्रोताांनी आपल्याला मदत केली 
आहे. पण या प्रगतीची एक 
भारी ककां मतही आपल्याला 
चुकर्ार्ी लागली आहे, 
काबकनडायॉक्साईडच्या रुपान.े  

र्जीर्ाश्म इांधनापासून उर्जाक 
र्मळर्ली र्जाते, तेव्हा हा र्ायू 
तयार होतो. हर्ेत नैसर्गकक 
रुपात तो असतो. आपण श्वास 
सोडतो तेव्हा त्यातही तो 
असतो. पण र्जेव्हा आपण 
मोठ्या प्रमाणार्र र्जीर्ाश्म 
इांधन र्जाळतो तेव्हा हा र्ाय ू
एक गांभीर समस्या बनतो.  

र्जेव्हा र्ाफ, र्मथेन, ओझोन 
आणण काबकनडायॉक्साईड र्ायू 
पथृ्र्ीच्या र्ातार्रणात सोडले 
र्जातात, तेव्हा त ेउष्णता धरून 
िेर्तात. यामळेु हररतगहृ 
पररणाम ठदसून येतो आणण 
पथृ्र्ीचे सरासरी तापमान र्ाढू 
लागते. यालाच ग्लोबल र्ॉर्मांग 
म्हणतात. यामळेु हर्ामानात 
बदल होतो.  

“कल्पना करा की आपण सांपूणक बेटासािी फक्त सूयाकपासून, वपकाांपासून 
आणण आपल्या पायाांपासून उर्जाक र्मळर्ली तर! 

मग आपल्याला तलेाच ेटँकर मागर्ार्े लागणार नाहीत. र्जगातले 
तलेाच ेसािे सांपण्याची र्चांताही राहाणार नाही.  

मग आपल्याला मुख्य भमूीपासून ताराांद्वारे र्ीर्ज र्ाहून आणण्याची 
गरर्जही राहाणार नाही. नूतनीकरणक्षम उरे्जच ेस्रोत स्र्च्छ असतात 
आणण त्याांतून आपली बऱ्याच पैशाांची बचत होईल. आपण फक्त 

मोिा वर्चार करायला हर्ा.” 

“पण खरांच आपण इतकी उर्जाक बनर्ू शकतो का?” नार्जाने 
वर्चारले. “फक्त सूयक, वपकां  आणण पाय याांच्यापासून उर्जाक?” 

कॅथरीन म्हणाली, “आपल्या बेटार्र भरपूर प्रमाणात काय आहे? 
र्ेगर्ान र्ारे. म्हणूनच आपण पर्न उर्जेपासून सुरुर्ात करायला 

हर्ी.” 

“वर्लक्षण कल्पना आहे” श्री. हमकनसन 
म्हणाले. “कुणाकुणाला मान्य आहे हे?” 

“टोप्या साांभाळा!” आम्ही 
मुलां म्हणालो.   



सगळ्या मुलाांमध्ये या नव्या कल्पनेने उत्साह सांचारला. 
मोठ्याांना मात्र नर्ी कल्पना समर्जून घ्यायला आणण उत्साहीत 

व्हायला थोडा र्ेळ लागला.    

“याला लाखो रुपये लागतील!” र्जॉगेन रॅनबगक म्हणाला.  
“आधीच माझ्या गायीांनी मला चाांगलांच कामाला लार्लांय.” 

“सूयाकपासून उष्णता?” पीटर पौलन म्हणाला. “काय फरक पडणार 
त्याने? सध्यासुद्धा मी माझां घर ऊबदार िेर्ू शकतो, टीव्ही बघू शकतो, 

त्यामुळे मी सुखी आहे. मला काही बदलायची गरर्जच नाही.” 

“सायकली,” मोर्जेन्स महलर म्हणाला. “अजर्जबात नाही. मला माझा रकच आर्डतो!” 

“आम्हीच का?” डॉथी नुडसेन म्हणाली. 
“दसुऱ्या एखाद्या बेटाला हे आव्हान घेऊ 

द्या.” 

“नूतनीकरणक्षम उर्जाक?” रे्जन्स हॅन्सन 
म्हणाला. “असे प्रयोग करण्यासािी आता 

मी तरणाबाांड नाही राठहलो.” 

“आमचां साांश हे एक साधारणसां बेट आहे,” 
ओले र्जॉगेनसन म्हणाला. “आम्ही काय 

बदलणार र्जगाला?” 

“उर्जाक स्र्यांपूणक? स्र्प्नां बघा!” पेरा 
पीटरसन म्हणाली.   



पण सोरेन हमकनसन सराांनी माघार घेतली नाही. त्याांनी 
स्थातनक सभा घेतल्या. “आपल्या सभोर्ती उर्जाकच उर्जाक आहे!” 
त ेबेटाच्या रठहर्ाश्याांना म्हणाले. “आपण फक्त एकत्र काम 

करायला हर्ां आणण उर्जेचा अर्धक चाांगला उपयोग करण्यासािी 
काहीतरी मोिी कल्पना लढर्ायला हर्ी.” 

मुलाांना र्शकर्ा हे 
सारां! 

मी माझ्या कुटुांबासािी 
र्ाऱ्यार्र चालणारा 

छोटासा टबाकइन बनर्ला 
तर ! 

आपलां बेट खूप लहान 
आहे. आपण काय तीर 

मारणार?   

ब्रायन, छोटा वर्चार करू 
नकोस. काही मोिा वर्चार 

कर! 

सोरेन सर्ाांशी बोलले....  

फुटबॉल सांघाांशी 
बार्जारातील शेतकऱ्याांशी 

र्शक्षकाांशी 

पोर्लसाांशी मासेमाऱ्याांशी 

बांदराच्या व्यर्स्थापकाशी दीपगहृाच्या रखर्ालदाराशी दाताांच्या डॉक्टरशी 

हे अनेक र्र्े चालत राठहलां. शेर्टी, लोकाांनी त्याांचां ऐकलां, अनेकर्जण त्याांच्याशी सहमत 
झाले. पण पुढे काहीच घडलां नाही. लोकाांना बदल हर्ेयत की नकोयत? काही कळेना.  



मग एके ठदर्शी वर्द्युत तांत्रज्ञ ब्रायन कर्जेरने 
सोरेन हमकनसन याांना बोलार्लां. “माझी 
कल्पना तशी छोटी आहे,” तो म्हणाला. 
“मला माझ्या घरालगत एक सेकां डहँड 

र्ाऱ्यार्र चालणारां टबाकइन उभां करायचांय.” 

र्जॉगेन रॅनबगक मोिी कल्पना लढर्त 
होत.े “मला एक वर्शाल पर्न टबाकइन 
उभारायचांय. मी त्यात माझा पैसा 

गुांतर्ेन आणण तयार होणारी सगळी र्ीर्ज 
वर्कून टाकीन.” 

हमकनसन उत्साहीत झाले. 
अखेरीस दोनतरी 

नूतनीकरणक्षम उर्जाक 
प्रकल्प सुरू झाले. एक खूप 

छोटा....  

आणण दसुरा खूप मोिा! ग्लोबल र्ॉर्मांग 
ग्लोबल र्ॉर्मांगमुळे सर्क  
सर्जीर्सषृ्टीर्र गांभीर 
दषु्पररणाम होऊ शकतात. 
सांशोधकाांच्या मते, येत्या 
काही र्र्ाांत उन्हाळे र्जास्त 
उष्ण असतील, ठहर्ाळे र्जास्त 
शीत असतील आणण र्ादळे 
र्जास्त भयांकर असतील.   

अनेक सांशोधकाांच्या मते, 
ग्लोबल र्ॉर्मांगमुळे उत्तर 
आणण दक्षक्षण ध्रुर्ाांर्रील 
बफाकच्या टोप्या वर्तळत 
आहेत. यामुळे समुद्रात 
पाण्याचा स्तर र्ाढेल आणण 
त्याचा प्रभार् ध्रुर्ीय अस्र्ले 
आणण पेंजग्र्न या प्राण्याांर्र 
पडले. र्जगभरात ककनारी 
भागात राहाणाऱ्या लोकाांर्रही 
र्ाईट प्रभार् पडले.  

यासािीच सांशोधक 
पारांपररक उर्जाक स्रोताांचा 
उपयोग कमी करून 
नूतनीकरणक्षम उर्जेचा र्ापर 
र्ाढर्ू पाहात आहेत. यात 
कमी काबकनडायॉक्साईड तयार 
होतो.  

पण सांशोधक हे काम 
एकटे नाही करू शकत. साांश 
बेटाांर्रील रठहर्ाशाांसारखे 
आर्ज आपणा सर्ाांनाच 
पारांपररक उर्जाक समस्येबद्दल 
वर्चारर्चांतन केले पाठहर्जे.  



ब्रायन कर्जेरने आपले कुटुांब आणण र्मत्र 
याांच्याकड ेर्ाऱ्यार्र चालणारां टबाकइन 

उभारण्यासािी मदत मार्गतली.  

र्जॉगेन रॅनबगकचां वर्शाल टबाकइन 
उभारण्यासािी वर्शाल र्जहार्ज, वर्शाल रक 
आणण दोन वर्शाल के्रनची गरर्ज लागली! 



साांश बेटार्र दोन प्रकल्प सुरू झाले, पण लोकाांना पारांपररक उर्जाक 
र्ापरण्यातच र्जास्त रस आहे असां ठदसत होतां. आमचां स्र्प्न 

प्रत्यक्षात येईल की नाही अशी आम्हाला शांका र्ाटू लागली. मग 
ठहर्ाळ्यातील एका काळोख्या रात्री.... 

 

....सांपूणक बेटार्र पाऊस आणण ठहमर्र्ाकर् 
झाला. अचानक, बेटार्रील र्ीर्ज गेली! सर्कत्र 

अांधार पसरला.  



फक्त ब्रायन कर्जेरच्या घरात र्ीर्ज होती. “मोफत र्ीर्ज!” कर्जेर ओरडले.  
“माझां टबाकइन काम करतांय! आता मी उर्जाक-स्र्यांपूणक झालोय!”  

कर्जेर याांच्या टबाकइनची पाती र्ाऱ्यार्र भरक आर्ार्ज करत, र्शटी र्ार्जर्त कफरत 
होती. “टोपी साांभाळ तुझी!” सोरेन हमकनसन ओरडले.   

साांशसारख्या छोटयाशा 
बेटार्र बातम्या पटकन 

पसरायला र्ेळ लागत नाही.  

त्या रात्रीनांतर, आपण स्र्त:सािी उर्जाक 
कशी तयार करायची, याबद्दल 
प्रत्येकर्जण र्जाणून घेऊ लागला.   



अचानक, सोरेन हमकनसनकड ेलोकाांची रीघ लागली. लोक त्याांच ेप्रकल्प घेऊन येऊ लागले. सोरेन 
लोकाांना नर्ीन उर्जाक प्रकल्प सरुू करण्यात मदत करू लागले. सांपूणक बेट र्मळून काम करू लागले. 

काही लोक मोठ्या कल्पना लढर्त तर काही लोक छोटया. पण त ेसगळे आमच्या ध्येयाकड े
र्ाटचाल करण्यात महत्त्र्ाची भूर्मका बर्जार्त होत.े   

होल्म कुटुांबाने आपल्या शेतार्र सौर पॅनल 
बसर्ले. आर्ज त्याांच्या मेंढ्या गर्त 

खातायत आणण सौर पॅनल उर्जाक शोर्ून 
घेतायत.  

इांग्र्ार र्जॉगेनसनने एक र्जैर्मालाची भट्टी 
उभारलीय. त्यात त ेतलेाऐर्र्जी चारा र्जाळतात. 
ही भट्टी त्याांच्याच नव्हे तर शेर्जारच्या घराांनाही 

ऊब पुरर्त.े  

खरांतर, साांशर्र र्जैर्माल इतका आहे की 
सांपूणक बेटार्र उगर्लेलां लाकूड आणण चारा 
र्जाळून आता लोक आपल्या घराांना ऊब 

देतायत.   

एररक अँडरसनने कॅनोला वपकापासून 
रॅक्टरचां इांधन तले बनर्लांय.  

आता ब्रायन कर्जेरची पत्नी बेटीना वर्द्युत 
कारमधून कफरत.े  

त्याांची पर्नचक्की बॅटऱ्याांना उर्जाक पुरर्त.े 

आर्ज आमच्याकड ेवर्द्युत 
सायकलीसुद्धा आहेत. त्या 
पर्नशक्तीर्र चालतायत.  

आर्ज बेटार्रील प्रत्येक रठहर्ाशाकड ेउर्जाक 
स्र्यांपूणकतचेी आपली स्र्त:ची कहाणी आहे. 
र्जगभरातील लोक या उर्जेच्या बेटाच्या ताज्या 

घडामोडी ऐकतायत.   

र्जॉगेन रॅन्बगक आपल्याला या र्शडीर्रून 
पर्नचक्कीच्या र्रपयांत घेऊन र्जातात का 
पाहू. ततथून आपल्याला आर्ज साांश बेट कसां 

ठदसतां त ेपाहाता येईल.  

पर्न ऊर्जाक 
पर्न चक्कीचा शोध सर्कप्रथम 

1000 र्र्ाांपूर्ी आर्ज आपण ज्याला 
ईराण म्हणतो त्या देशात लागला. 
त्याकाळी पर्नचक्क्याांचा उपयोग 
मका दळण्यासािी आणण पाणी 
उपसण्यासािी केला र्जात असे. हा 
वर्र्चत्रच योगायोग आहे की आर्ज 
ईराणमध्ये वर्पुल प्रमाणात र्जीर्ाश्म 
इांधन तेल र्जर्मनीतून काढले र्जात े
आणण र्जगभरात पािर्ले र्जाते.   

आधुतनक र्जगात आर्जही 
पर्नचक्क्याांचा उपयोग केला र्जातो, 
मका दळण्यापेक्षा र्जास्त. र्ाऱ्यार्र 
चालणारे टबाकइन ही एक आधुतनक 
प्रकारची पर्नचक्कीच आहे आणण ती 
र्ीर्ज तनमाकण करते.   

र्जेव्हा पर्नचक्कीच्या पात्याांमध्ये 
र्ारा र्ाहू लागतो, तेव्हा पाती कफरू 
लागतात. यामुळे मुख्य दाांडयाला 
र्जोडलेले र्जतनत्रही कफरू लागते आणण 
र्ीर्ज तनमाकण होते. बाहेर र्ारा 
जर्जतका र्ेगर्ान तततक्याच र्ेगान े
पाती कफरतात आणण तततकीच 
र्जास्त उर्जाक तनमाकण होते.  

टबाकइन लार्ण्याआधी सांशोधक हे 
माहीत करून घेतात की र्ारा कुिे 
र्जास्त आहे. आर्ज डोंगराांर्र, 
शहरातील इमारतीांर्र आणण 
समुद्रातही टबाकइन उभारण्यात आले 
आहेत. र्ाऱ्यार्र चालणाऱ्या टबाकइनने 
बनर्लेली र्ीर्ज एका घराला र्ा 
इमारतीला पुरर्तात ककां र्ा ग्रीडला 
र्जोडून एखाद्या छोटया र्स्तीला 
पािर्तात.  



बघा, बरांच काही घडू लागलांय! 
आता आमच्या बेटार्र बरीच टबाकइन उभी राठहलीयत.  
खाली साांशचां नर्ांकोरां र्शक्षण कें द्र एनर्जी अॅकॅडमी आहे. 
ततथे र्जगभरातील मुलां आणण मोिे लोक आमचा हा 

वर्कास बघायला येतात. लोक उर्जाक बनर्ण्यासािी, ततचां 
आदानप्रदान करण्यासािी आणण ती र्ाचर्ण्यासािी 

नव्या कल्पना घेऊन आमच्याकड ेचचाक करायला येतात.   



र्जगभरातील उर्जाक 
एक देश र्जेर्ढे र्जास्त 

र्जीर्ाश्म इांधन र्ापरतो, तततकाच 
काबकनडायॉक्साईड तो तनमाकण 
करतो. अमेररका दरर्र्ी सुमारे 
सहा अब्र्ज मेरीक टन 
काबकनडायॉक्साईडचे उत्पादन 
करते. त्याचे र्र्जन आिश ेलाख 
हत्तीांच्या र्र्जनापेक्षाही र्जास्त 
असते. र्जसर्जस ेर्जगभरातील देश 
वर्कर्सत होत र्जातात, त ेउर्जेचा 
र्जास्त र्ापर करतात, र्जास्त 
काबकनडायॉक्साईड तनमाकण 
करतात. यामळेु ग्लोबल र्ॉर्मांगचे 
सांकट ठदर्सेंठदर्स भीर्ण बनत 
चालले आहे.  

पण एक चाांगली बातमी ही 
आहे की या आधुतनक र्जगात 
आपण कल्पनाांची देर्ाणघेर्ाण 
करू शकतो, एकत्र काम करू 
शकतो, सहर्जपणे. सांशोधक नर्े 
नूतनीकरणक्षम उर्जाक स्रोत 
र्ापरण्यासािी नर्नर्ी तांत्र े 
शोधत आहेत.  

काही ठिकाणी र्ेगर्ान र्ारे 
र्ाहातात, काही ठिकाणी कडक 
ऊन असते, काही ठिकाणी खूप 
उष्णता असते आणण काही 
ठिकाणी थांडी असते. प्रत्येक 
देशाला, समार्जाला हे पाहार् े
लागेल की त्याांच्याकड ेकोणते 
वर्शेर् स्रोत उपलब्ध आहेत, 
ज्यामुळे भवर्ष्यात ते पारांपररक 
उर्जाक स्रोताांर्र अर्लांबून राहाणार 
नाहीत.   

साांश एनर्जी अॅकॅडमी एक 

 या अॅकॅडमीच ेसांचालक कोण आहेत माठहतीय? सोरेन 
हमकनसन, एक असामान्य र्शक्षक.    

मागल्या काही र्र्ाांमध्ये आमच्या 
छोटया बेटार्र बऱ्याच गोष्टी 

बदलल्यायत.  

आम्हाला तले आणायला आता टँकरची गरर्ज भासत नाही. 
आम्हाला मुख्य भमूीर्रून र्ीर्जही आणार्ी लागत नाही.  

र्ेगर्ान र्ारा असतो तवे्हा आमच्याकड ेइतकी र्ीर्ज तयार 
होत ेकी आम्ही समुद्राखालून ताराांद्वारे र्ीर्ज डने्माकक मध्ये 

पािर्तो. तथेील लोकाांना ती र्ापरता येते.  

साांश एक छोटांसां बेट आहे पण आम्ही र्जगात बदल घडर्ून आणला 
आहे. फक्त दहाच र्र्ाांत आमच्या काबकन उत्सर्जकनात 40 टक्क्याांनी 

घट झालीय. आम्ही हे काम एकत्र र्मळून केलांय.  



उर्जाक बचत 

ऩूतनीकरणक्षम उर्जाक आणण 
पारांपररक उर्जाक या दोन्ही उर्जाांची 
आपली गरर्ज कमी करून आपण 
उर्जेची बचत करू शकतो.  

आपण ठहर्ाळ्यात ऊब 
र्मळर्ण्यासािी आणण 
उन्हाळ्यात थांड र्ाटण्यासािी 
भरपूर र्ीर्ज खचक करतो. र्ाईट 
दर्जाक असलेले दरर्ार्जे-णखडक्या, 
र्भांतीांमुळे घरातील ठहटीांग आणण 
कुर्लांग व्यर्स्थेर्र भार येतो. 
यामुळे त्यातून र्जास्त 
काबकनडायॉक्साईड र्ायू उत्सजर्जकत 
होतो. र्जास्त कायकक्षम हीटर, 
कुलर याांच्या तनर्मकतसोबतच 
तततक्याच कायकक्षम पद्धतीने 
उभारलेल्या इमारतीांमुळे 
आपल्याला ग्लोबल र्ॉर्मांग 
समस्येपासून सुटका र्मळण्यास 
खूप मदत र्मळू शकेल.  

उर्जाक कमी खाणाऱ्या नव्या 
कार, रक आणण यांत्राांची तनर्मकती 
करूनही आपण इांधन र्ाचर्ू 
शकतो. उर्जेचा र्ापर कमी 
होण्यासािी बस र्ा रेनमधून 
प्रर्ास करणे, हा पयाकयही चाांगला 
आहे. सायकल हा त्याहीपेक्षा 
चाांगला मागक आहे. उर्जेचा 
दैनांठदन र्ापर तनयोर्जनपूर्कक 
करूनही उर्जाक बचत करता येईल.  

अशा प्रकारे आम्हाला उरे्जचां बेट हे नार् र्मळालां! 

आपल्या बेटार्र बदल घडर्ून आणण्यासािी तुम्ही काय काय 
करू शकता?  

हे काय म्हणताय? तुम्ही या बेटार्र राहात नाही?  

तुम्हाला र्ाटत असेल की तुम्ही बेटार्र राहात नाही, 
पण तुम्ही बेटार्रच राहाता, ही र्स्तुजस्थती आहे. 

आपण सर्कच एका बेटार्र राहातोय.  

  आपण सर्क एका मोठ्या बेटार्र राहातोय, पथृ्र्ी नार्ाच्या.  
आपल्या पथृ्र्ीला आपण कसां र्ाचर्ायचां.  

हे आपल्यालाच िरर्ार्ां लागेल.   

आपल्या सभोर्ताली नूतनीकरणक्षम उर्जाक आहे. त्याचा सर्ोत्तम 
उपयोग करण्याकरता आपल्याला र्मळून काम केलां पाठहर्जे. तुमची 

टोपी साांभाळा! 



लेखकाच ेमनोगत 

2008 र्र्ीच्या रु्जलै मठहन्यात, र्जगभरात तेलाच्या ककां मती आभाळाला र्भडल्या होत्या. 
मी एका सांमेलनात भाग घेऊन घरी चाललो होतो. तेव्हा मी द न्यूयॉकक र र्तृ्तपत्रात 
एर्लझाबेथ कोल्बटक याांचा “द आयलांड इन द वर्ांड” असे शीर्कक असलेला लेख र्ाचला. 
याबरोबरच साांश आणण तेथील लोकाांशी माझा पररचय झाला. त्या लेखाने 1970 च्या तेल 
सांकटाची आिर्ण र्जागी केली.  लहान असताना, तेल सांकटकाळात आमच्या शरे्जाऱ्याांनी 
तेलार्रील अर्लांबबत्र् कमी करण्यासािी त्याांच्या आर्ारात सौर पॅनल उभारलां होतां. ते 
आिर्ल्यार्र र्ाटलां की साांशच्या कहाणीर्र एक चाांगलां, पे्ररणादायी पुस्तक बनेल. 

साांश येथे पर्न उर्जाक प्रकल्प उभारला, एर्ढीच घटना नव्हती घडली. याद्वारे तेथील 
समार्ज एकत्र आला आणण सर्ाांनी र्मळून उर्जाक तनर्मकतीत स्र्यांपूणक बनायचां, असा सांकल्प 
केला. सोरेन हमकनसन याांना 2008 या र्र्ी टाइम तनयतकार्लकेने पयाकर्रण नायक असा 
ककताब ठदला. ते एक उल्लेखनीय नेता आणण प्रर्क्ता होते. पण बेटार्रील इतर लोकाांचा 
उत्साह आणण तनष्ठा याांच्यार्शर्ाय त्याांना एकटयाला आपले ध्येय गािता आलां नसतां. 

साांशला र्ेगर्ान र्ाऱ्याचां र्रदान आहे, पण तेथील बहुसांख्य लोक र्जैवर्क माल आणण 
सौर उरे्जचा खूप चाांगला उपयोग करतात. या आणण इतर स्रोताांबद्दल र्जास्त माठहतीसािी 
www.energyislandbooks.com या सांकेतस्थळार्र र्जार्े. 

http://www.energyislandbooks.com/



